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Milí naši kamaráti, 

za sebou máme ďalší školský rok, pre niekoho úspešný pre niekoho obyčajný, no 

pre každého niečím výnimočný. 

Aj tento školský rok by sme Vás chceli v našom občasníku Púčik informovať 

o udalostiach, ktoré sa na našej škole uskutočnili. 

Ak sa aj Ty zapojíš do diania na našej škole alebo prídeš s dobrým nápadom 

určite sa nájdeš v našom časopise!  

 

 

Redakčná rada: 
Mgr. Slávka Szilágyiová 

Patrícia Janová 

Monika Červeňáková 

Andrea Lončáková 

 

 

 

 

 

 



 

 

     V tomto školskom roku si škola pripomenula 50. výročie svojho založenia 

a pri tejto príležitosti uskutočnila konferenciu pod názvom „Žijú medzi nami“. 

Konferenciu otvoril riaditeľ školy PaedDr. Pavol Čičvák, ktorý priblížil históriu 

školy, jej súčasnosť aj smerovanie. Medzi hosťami nechýbal jej prvý riaditeľ 

a zakladateľ Mgr. Gajdoš, PaedDr. Chudý a Mgr. Lahká z MŠ VVaŠ SR, Mgr. 

Bačkovský prednosta KŠÚ v Košiciach, PaedDr. Pavelčák, Mgr. Korečková 

zástupkyňa MPC Košice, ako aj súčasní a bývalí zamestnanci školy.  

     Keďže uplynulo už 50. rokov odvtedy, čo boli položené prvé základy tejto 

školy, do tej ďalšej 50. oslávenkyni želáme, aby sa zapísala do pamäte mnohých, 

aby sa stala školou vyhľadávanou a navštevovanou, aby jej úloha zostala 

naďalej rovnaká – naučiť a vychovávať.  

 

 



 

 

1. 

Každé ráno budík hlási 

umy oči, zuby, učeš vlasy 

rozcvičíme ruky, nožičky 

bežíme do našej školičky. 

Cŕn cŕn oláá, škola už volá!  

Ref: 

Tak to ide každý deň 

dokola a dokola 

a všetko nás s láskou naučí  

naša Spojená škola. 

2. 

Rátať, čítať učíme sa 

na ihrisku zahráme sa 

je to ozaj radosť veľká  

teší sa aj pani učiteľka. 

Cŕn cŕn oláá škola už vola! 

Ref:  

Tak to ide každý ...                                                         Text a hudba: František  Jano 



 

2. september 2011 bol dňom slávnostného otvorenia špeciálnej 

materskej školy internátnej. Dnes už toto zariadenie funguje plnohodnotne 

s dvomi pani učiteľkami a jednou asistentkou. Poslaním špeciálnej materskej 

školy je dopĺňať rodinnú výchovu o individuálne orientovanú výchovno-

vzdelávaciu prácu s deťmi predškolského veku so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, zameranú na ich sociálno-emocionálny, fyzický 

a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami. Deti 

navštevujú špeciálnu materskú školu s veľkou radosťou. Medzi ich obľúbené 

aktivity patria hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku. 

                  

                                       



 
P. O. Hviezdoslav 

...meno, ktoré vyslovujeme vždy s úctou. Velikán, spisovateľ, básnik, ktorý pre 
nás zanechal literárne dielo nesmiernej hodnoty. 

 

Dňa 20. marca 2012 sa na našej školy uskutočnilo školské kolo literárnej súťaže 

Hviezdoslavov Kubín. Žiaci sa predstavili naozaj peknými a zaujímavými 

ukážkami. Bolo veľmi ťažké rozhodnúť o tých najlepších, no nakoniec  sa na 

stupni víťazov ocitli títo žiaci: 

 

Prednes poézie mladší žiaci : 

1. miesto: Patrícia Janová – IV.A 

2. miesto: Kristián Gaži – TVB a I.B 

Melánia Červeňáková – TVB a I. B 

3. miesto: Kristián Šaňa – TVB – II.-III.A  

Prednes poézie starší žiaci :  

1. miesto: Nikola Hazerová – VII.-VIII.B 

2. miesto: Patrik Tomi – VI.A 

3. miesto: Anna Lončáková – VII.-VIII.B 

Prednes prózy starší žiaci: 

1. miesto: Jozefína Urbanová – VII.A 

 

Žiaci Jozefína Urbanová, Patrícia Janová a Kristián Gaži reprezentovali našu 
školu na krajskom kole súťažnej prehliadky poézie a prózy Gaňova Tarnava. 

 

Víťazom blahoželáme  a všetkým želáme veľa ďalších stretnutí s krásnym 
slovom. 



 

 

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si na celom svete pripomíname 22. apríla, sa 
žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej akcie „Vyčistíme si Slovensko“, ktorú 
vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia. Naši žiaci svojou činnosťou, resp. 
zberom papiera, skla, plastov, gúm a iného odpadu ukázali, že im záleží ako 
vyzerá ich okolie. Do tejto akcie sa zapojili s dobrou náladou , ochotne pracovali 
a svojou aktivitou si zvýšili svoje ekologické povedomie. Akcie sa zúčastnilo 105 
žiakov a vyzbierali spolu 38 vriec odpadu. 

 

 

 



 

 

Vzdelávanie v špeciálne škole je každodenný boj o dochádzku a záujem žiakov o vzdelanie. 

A preto vymýšľame aktivity, motivujeme, motivujeme ... a baví nás to, čo robíme.  

 A tak  aj čanianske alokované triedy Spojenej školy internátnej v Ždani sa zapojili do 

celoslovenskej akcii Environrezortu  „Vyčistíme si Slovensko 2012“. Akcia bola vyhlásená 

Ministerstvom životného prostredia SR pri príležitosti Dňa Zeme a zameraná na zber 

odpadu, čistenie prírody a aktivity zvyšujúce ekologické povedomie. Túto úlohu učitelia 

a ich zverenci pochopili kreatívne, a preto nie len čistili, zbierali a separovali odpad vo 

svojom okolí, ale   aj dali odpadu druhú šancu – pokúsili sa mu vdýchnuť život.  

Z nazbieraných plastových fliaš vytvorili obrubník na doskočisku a s nezištnou pomocou 

podnikateľa z Čane ho naplnili pieskom. A potom prišla myšlienka – skrášliť aj 

predzáhradku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čím? Začo?  

Ale veď PET fliaš je dosť! Ochotne nám ich poskytla spoločnosť Kosit 

a so zanietením ich zbierala každá domácnosť našich zamestnancov.  

A tak pred budovou školy vyrástli dve palmy a rozkvitol starý strom.  

 

 

 

 

 

Zem nerobí rozdiely vo farbe – nosí nás všetkých, aj 

slnko svieti na všetkých rovnako. 

Vážme si to! A ako hovorí rómske 

príslovie: „Keď je dookola tma, 

nenadávaj na ňu, ale zapáľ sviecu.“ 
 

 

 



 

 
Naša škola rok čo rok vyniká úspechmi šikovných 

výtvarníkov. Ich výtvarné práce sa umiestňujú na popredných miestach 

výtvarných súťaží celoslovenských ako i zahraničných. Môžeme sa pochváliť: 

 ,,Výtvarný salón ZPMP“ cenami za kresbu a maľbu: Jano Roman – Ja a môj 

brat, Patrik Kakaš  - Na bicykli, Roman Bati – Arabela a Rumburak, ktorá bola 

zároveň aj cenou Anny Ondruškovej. 

,,Mesiac detskej tvorby“ : Denisa Miklošková získala tretie miesto s názvom 

práce ,,Rozprávkové Vianoce“. 

,,Budimírske studničky“:  Kristián Šaňa  - prvé miesto a Nikola Turtáková 

druhé miesto. 

,,Gaňova Tarnava“: Denisa Miklošková – prvé miesto. 

,,Ovocie a zelenina, ktorú mám rád“: ocenenie získal – Ján Kora. 

,,Tvorivé dielne“:  

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Farebný detský svet“: diplom za výtvarnú 

prácu získal Roman Bati ale i škola za 

originalitu, nápaditosť a rôznorodosť výtvarných 

techník.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Szaboov grafický Lučenec“:  ocenie získal Adrian Vasziliy. 

 

Ukážky prác našich žiakov: 

 



 

 
Športové hry žiakov 2011/2012 

 

Beh  na 50m mladší žiaci:                                        Beh na 50m mladšie  žiačky: 

1. miesto: Ernest Badžo                                   1. miesto: Paula Janová              

2. miesto: Kristián  Šaňa                                  2. miesto: Viktória Balogová                              

3. miesto: Igor Buka                                        3. miesto: Viktória Červeňáková 

                                                                   

 

Beh na 300m starší žiaci:                                         Beh na 60m staršie žiačky: 

1. miesto: Jozef Zupko                                   1. miesto: Jozefína Urbanová 

2. miesto: Viktor Balog                                  2. miesto: Bianka Urbanová 

3. miesto: Róbert Balog                                  3. miesto: Nikola Hazerová 

 

Hod kriketovou loptičkou mladší žiaci:         Hod kriketovou loptičkou mladšie žiačky:  

1. miesto: Dominik Pohlodko                           1. miesto: Paula Janová 

2. miesto: Frederik Turták                               2. miesto: Viktória Červeňáková 

3.  miesto: Igor Buka                                       3. miesto: Denisa Balogová 



Hod kriketovou loptičkou staršie žiačky:                Hod granátom starší žiaci:  

1. miesto: Barbora Zupková                           1. miesto: František Jano 

2. miesto: Františka Hazerová                       2. miesto: Michal Červeňák 

3. miesto: Denisa Balogová                            3. miesto: Róbert Balog 

 

Skok do diaľky mladší žiaci:                                 Skok do diaľky mladšie žiačky:  

1. miesto: Ernest Badžo                               1. miesto: Sandra Buková 

2. miesto: Dominik Pohlodko                       2. miesto: Veronika Vaszilyiová 

3. miesto: Igor Buka                                     3. miesto: Paula Janová 

 

Skok do diaľky starší žiaci:                                   Skok do diaľky staršie žiačky: 

1. miesto: Róbert Balog                              1. miesto: Jožka Urbanová 

2. miesto: Michal Červeňák                        2. miesto: Bianka Urbanová 

3. miesto: Mário Červeňák 

 

Prehadzovaná : Bianka Urbanová, Jožka Urbanová, Denisa Miklošková, Barbora 

Zupková, Nikola Hazerová 

Minifutbal: Fero Jano, Dezider Gaži, Michal Červeňák, Patrik Kakaš, Adrian Vaszilyi, 

Ján Dani, Ladislav Červeňák                           

 



Pohár Martina Záhradníka 

 

 
Žiaci  praktickej školy  sa dňa  17. mája 2012 zúčastnili športového podujatia  

,, O pohár Martina Záhradníka", ktoré už po piatykrát usporiadala Spojená 
škola Alejová 6 v Košiciach. Žiaci si zmerali sily v streľbe na basketbalový kôš, 
v hode loptou na cieľ, v behu cez prekážkovú dráhu a súťaž ukončili futbalovým 
zápasom. Patrik Kakaš, Tomáš Varga a Barbora Zupková si okrem nových 
športových zážitkov a priateľov priniesli diplomy a pohár, ktorý zdobí chodbu 
našej  školy.  

 

Moldavský pohár 2O12 

15. júna 2012 sa v Moldave nad Bodvou konali športové 
hry žiakov špeciálnych základných škôl pod názvom 
,,Moldavský pohár 2012". Za našu školu skvelé výsledky 
dosiahol tím chlapcov. Fero Jano sa v behu na 60 m 
umiestnil na 1. mieste a Róbert Balog sa v hode 
kriketovou loptičkou umiestnil na 2. mieste a v skoku do 
diaľky na  3. mieste. V celkovom hodnotení škôl naša 

škola obsadila 3. miesto. 

                                                                                             



 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


